
Khi đề phòng sốc nhiệt và ngăn chặn lây nhiễm corona

Cùng thực hiện “LỐI SỐNG MỚI” lành mạnh

“Lối sống mới” là lối sinh hoạt thường nhật trong đó có áp dụng 3 nguyên tắc cơ bản nhằm ngăn chặn lây nhiễm vi rút corona chủng mới, đó là: (1) Đảm bảo khoảng cách

tiếp xúc, (2) Đeo khẩu trang, (3) Rửa tay và thực hiện “3 Tránh” (Tránh tiếp xúc trong không gian kín, Tránh tập trung nhiều người, Tránh tiếp xúc ở cự ly gần) v.v…

Đeokhẩutranglàmgiatăngnguycơsốcnhiệt!Chúý

Đeo khẩu trang khiến cho nhiệt khó thoát qua da, cơ thể khó điều hòa thân nhiệt, ví dụ như trạng thái vô tình bị mất nước v.v…  

Thực hiện các biện pháp “đề phòng sốc nhiệt” (tránh nắng nóng, uống đủ nước v.v...) song song với việc thực hiện “Lối sống mới” (đeo khẩu trang, thông gió v.v...)

để đề phòng sốc nhiệt

Đừng quên những

biện pháp ngăn

ngừa lây nhiễm

bạn nhé!

Khi đeo khẩu trang

ngay cả khi chưa thấy khát

Đặc biệt lưu ý

Ở ngoài trời

(đảm bảo khoảng cách)

Đeo khẩu trang làm cho mình
như bị sốc nhiệt vậy…

Đảm bảo
khoảng cách

2 m2 m
trở lêntrở lên

Hãy tháo bỏ khẩu trang!

tối thiểu 2m

Khi ở cách đối phương

Khi nhiệt độ và độ ẩm cao

Tránh vận động nặng

Thường xuyên uống nước
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Bộ
Môi trường

Bộ Y tế, Lao động
và Phúc lợi

Thông tin về bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
Thông tin chi tiết về sốc nhiệt:
https://www.wbgt.env.go.jp/

Bộ Môi trường
Bộ Y tế, Lao động
và Phúc lợi
Tháng 6 năm 2020

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


Tránhnắngnóng
ngaycảkhibạnchưathấykhát

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Thườngxuyênthônggió
trong khi sử dụng điều hòa

Quản lýsứckhỏemỗingày,  
rèn luyện để cơ thể có khả năng

chịu được nắng nóng

Thông tin quan trọng liên quan đến sốc nhiệtBạn nên biết:

(Không cần tắt điều hòa)

Máy điều hòa gia đình phổ biến thường chỉ tuần hoàn

không khí trong phòng mà không có chức năng thông gió.
Chú ý

Uống 1 cốc

nước mỗi giờ

Uống nước trước/ 

sau khi tắm và

sau khi ngủ dậy

2.5 chai 500mL
Khoảng 6 cốc

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Nhớ uống

nước đầy đủ!

Về nguyên tắc, cần ngừng tập luyện. Hạn chế tối

đa việc ra ngoài. Di chuyển đến nơi mát mẻ trong

nhà.

Khoảng một nửa trong số đó ở độ tuổi từ

80 tuổi trở lên. Tuy nhiên, người trẻ tuổi

cũng cần lưu ý điều này.

Người cao tuổi cần chú ý làm mát nơi ở, người trẻ

tuổi cần lưu ý khi làm việc hay khi vận động ngoài trời.

Số ca tử vong do sốc nhiệt

Trong số các ca tử vong do sốc nhiệt, Trong số các ca sốc nhiệt trên đối tượng người cao tuổi, 

Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật là những đối tượng dễ bị sốc nhiệt, do đó cần hết sức lưu ý.

Cùng chung tay kêu gọi sự hưởng ứng tích cực từ những người sống quanh ta!

■Tỉ lệ phát sinh số ca sốc nhiệt theo độ tuổi và nơi phát sinh■Tỉ lệ số ca tử vong do sốc nhiệt theo độ tuổi

Nguồn: “Thống kê biến động dân số năm 2018 – Số ca tử vong do sốc
nhiệt” – Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Nguồn: “Gia tăng bệnh nhân sốc nhiệt khi xem xét dữ liệu về ca bệnh cấp cứu” – Viện
nghiên cứu môi trường quốc gia năm 2009Gia tăng từ thời điểm chính

giữa hè (30℃)

Khoảng 80% là người cao tuổi Hơn một nửa số ca xảy ra tại nhàĐặc biệt chú ý trong những ngày
trên 35℃!

• Mặc trang phục mát mẻ, mang theo ô dù, mũ nón

• Di chuyển đến nơi thoáng mát ngay khi cảm thấy khó chịu

• Nếu không thể ở nơi mát mẻ trong nhà, hãy tìm nơi bóng râm

khi bạn ở ngoài trời

・Nhớ bổ sung thêm muối khi ra quá nhiều mồ hôi

・Vận động phù hợp, vừa phải (khoảng 30 phút mỗi ngày

với cường độ làm bạn cảm thấy “hơi mệt” trong điều kiện

“môi trường hơi nóng”) ngay từ thời điểm thời tiết bắt

đầu nóng lên, giúp cơ thể chịu được nắng nóng.

• Đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên theo khung giờ cố định (hàng

sáng…)

• Không nên tập luyện quá sức mà nên nghỉ ngơi tại nhà khi cảm thấy không khỏe.

• Mở 2 cửa (cửa sổ, cửa ra vào…)

• Sử dụng kết hợp quạt và quạt thông gió

• Thường xuyên cài đặt lại nhiệt độ

cho điều hòa sau khi thông gió

15 ~ 44 tuổi 2.5%

45 ~ 64 tuổi 15.6%

65～79 tuổi

33.7%

80 tuổi trở lên

47.8%

5 ~ 14 tuổi 0.1%

0 ~ 4 tuổi 0.1%

Không rõ 0.2%

Không rõ 0.2%

65 tuổi trở lên

40～64 tuổi

19～39 tuổi

7～18 tuổi

0～6 tuổi

Trong nhà Địa điểm khác

Ngoài trời Nhà mình

Khi làm việc

Cơ sở
công cộng

Trường
học

Khi vận động

Thườngxuyênuốngnước

Uống khoảng 1.2L 

nước mỗi ngày


